




Maria Stangret Kantor, Hommage à Dani³ Lider

Maria Stangret Kantor, malarka, absolwentka ASP w Krakowie, wspó³pracowniczka Tade-
usza Kantora i aktorka w jego Teatrze Cricot 2, cz³onkini Stowarzyszenia Artystycznego
Grupa Krakowska, zadebiutowa³a indywidualn¹ wystaw¹ w sztokholmskiej Galerii Brinken
w 1962 roku. Pokazywa³a swoje prace na wielu ekspozycjach indywidualnych w kraju i za-
granic¹, m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, warszawskiej Zachêcie, Galerii Krzyszto-
fory, Galerii Starmach, Galerii 86, Galerii Muzalewska, Kunsthalle w Baden-Baden, Galerie
de France w Pary¿u, Galerie d’Arts Contemporains w Orleanie oraz zbiorowych jak np. Pré-

sences Polonaises w Centre Georges Pompidou w Pary¿u czy Dialog w Moderna Museet
w Sztokholmie. Zwi¹zana z Galeri¹ Foksal od pocz¹tku jej istnienia (po³owa lat 60.), pre-
zentowa³a tu regularnie swoje obrazy na wystawach indywidualnych i zbiorowych, a tak¿e
bra³a udzia³ w organizowanych w ramach Foksalu happeningach i akcjach artystycznych.

Na prze³omie lat 50. i 60. uprawia³a malarstwo inspirowane doœwiadczeniami informelu.
W latach 60. wykona³a cykl dzie³ pt. Pejza¿e kontynentalne prowadz¹cych do zakwestiono-
wania mo¿liwoœci malarstwa. Nastêpstwem tych dzia³añ by³ szereg prac parakonceptual-
nych powsta³ych w latach 70. (Szachy, Tablice, Gra w klasy). Istotne miejsce w jej twór-
czoœci zajmuj¹ prace tworzone w ho³dzie postaciom ze œwiata sztuki, literatury, historii,
realizowane od lat 80., takim jak m.in.: Jesienin, Anna Frank, Kantor etc.

Hommage à Dani³ Lider jest dzie³em, które zosta³o zrealizowane po raz pierwszy w kra-
kowskiej Galerii Starmach w 2005 roku, jesieni¹ 2007 roku zaprezentowane w Galerii Fok-
sal, a na prze³omie 2007/2008 roku w Galerii Muzalewska w Poznaniu.

Dani³ D. Lider (1917-2002), w roku 1937 rozpocz¹³ studia w Rosyjskiej Akademii Sztuk
Piêknych w Leningradzie. W 1941 roku z racji niemieckiego pochodzenia zes³any zosta³ na
Ural. Studia ukoñczy³ w 1956 roku, a pierwsze projekty scenograficzne zrealizowa³ w te-
atrze w Czelabiñsku. PóŸniej pracowa³ w Teatrze Komedii w Leningradzie, a od 1962 roku
w kijowskich teatrach, w Teatrze Komedii Muzycznej, a potem w ukraiñskim Teatrze Dra-
matycznym im. Iwana Franki. Od roku 1975 kierowa³ Katedr¹ Kompozycji Kijowskiego In-
stytutu Sztuk Piêknych. Do najbardziej znanych jego koncepcji scenograficznych, nale¿¹:
Król Lear Szekspira, Maskarada Lermontowa, Wiœniowy Sad Czechowa. By³ równie¿ teorety-
kiem sztuki, autorem rozpraw, artyku³ów i esejów, za³o¿ycielem w³asnej szko³y sceno-
graficznej, autorem idei scenografii aktywnej. Pod koniec lat 80., uczestnicz¹c w Miêdzy-

narodowym Quadriennale Scenografii w Pradze, w dziale poœwiêconym Czechowowi, poka-
za³ aran¿acjê pt. Nasz Sad. Opakowane foli¹ projekty do Wiœniowego Sadu i propagandowej
sztuki Witaj Prypeæ oraz namalowany przez siebie obraz zestawi³ z olbrzymimi foliowymi
workami z suchymi liœæmi z Kijowa. Do takich worków, po wybuchu elektrowni j¹drowej
opodal Czarnobyla (co mia³o miejsce wiosn¹ 1986 roku), zbierano napromieniowane liœcie
z drzew. Na œrodku sali ustawi³ dzbanek z zatrut¹ kijowsk¹ wod¹ i czarny, spalony kikut
drzewa.
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